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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Петак, 29. мај 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 14         ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

235. 
На основу члана 18. став 2, члана 34, члана 52, 

члана 69. став 6, члана 80. став 3, члана 136. став 1. и 
члана 183. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊИМА 
ЗА РЕШАВАЊЕ О СТАЊИМА У СЛУЖБИ И ДРУГИМ 

ОДНОСИМА У СЛУЖБИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о овлашћењима за решавање о стањи-
ма у служби и другим односима у служби професио-
налних припадника Војске Србије („Службени војни 
лист“, бр. 3/08 и 32/08), у тачки 1. алинеја 12. речи: 
„професионалним војним лицима“ замењују се речи-
ма: „официрима и подофицирима“. 

2. После тачке 3. додаје се нова тачка За, која гла-
си: 

„За. Старешине команди, јединица и установа Вој-
ске Србије на положају команданта бригаде или ста-
решине њима равног или вишег положаја овлашћују 
се да закључују уговоре о раду на одређено време с 
професионалним војницима у Војсци Србије, у скла-
ду са одлуком о пријему у професионалну војну слу-
жбу на одређено време.“. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 19 
27. маја 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

236. 
На основу члана 23. ст. 1. и 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
а у вези са чланом 29. Уредбе о начелима и критери-
јумима за унутрашње уређење и систематизацију рад-
них места у Министарству одбране („Службени гла-
сник РС“, бр. 106/08), министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА 
ЗА ФИНАНСИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. У Одлуци о оснивању Савета за финансије у Ми-
нистарству одбране („Службени војни лист“, бр. 10/09), 
у тачки 3. став 1. реч: „осам“ замењује се бројем: „10“. 

Став 2. мења се и гласи: 
„Чланови Савета су: 
1) државни секретар Министарства одбране који 

координира послове везане за финансије – председник 
Савета; 

2) начелник Војног кабинета председника Републи-
ке Србије – заменик председника Савета; 

3) начелник Управе за буџет и финансије – члан 
Савета; 

4) заменик начелника Управе за буџет и финан-
сије – члан Савета; 

5) начелник Рачуноводственог центра Министар-
ства одбране – члан Савета; 

6) начелник Одељења за статус и стандард Упра-
ве за кадрове – члан Савета; 

7) начелник Одељења за финансије Генералшта-
ба Војске Србије (Ј-8) – члан Савета; 

8) начелник 1. одсека (за планирање) Одељења за 
финансије Генералштаба Војске Србије (Ј-8) – члан 
Савета; 

9) начелник 1. одсека (за контролу материјалног 
и финансијског пословања) Рачуноводственог центра 
Министарства одбране – члан Савета; 

10) пуковник Милован Ћеран, секретар Савета.“. 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 20 
27. маја 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
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237. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-

ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у ве-
зи са чланом 42. Правилника о накнади путних и дру-
гих трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 
26. марта 2008. године и пов. брoj 2979-40 од 14. маја 
2008. године), министар одбране доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 
ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ 
И ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ 
ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ И НАКНАДЕ 
ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА 

1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за слу-
жбено путовање и вредности бода за обрачунавање на-
кнаде трошкова због одвојеног живота од породице и 
накнаде дела трошкова за закуп стана („Службени вој-
ни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08, 28/08, 30/08, 
35/08, 38/08, 42/08, 45/08, 49/08, 2/09, 6/09, 10/09 и 
12/09) тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. Дневница за службено путовање утврђује се 
од 1. јуна 2009. године у износу од 2.076,30 динара.“. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 21 
28. маја 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
238. 

На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета 
за научноистраживачку делатност у Министарству од-
бране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08) и 
члана 23. Пословника о раду Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране („Служ-
бени војни лист“, бр. 2/09), председник Савета за на-
учноистраживачку делатност у Министарству одбра-
не доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА 

ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ О ФИНАН- 

СИРАЊУ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. Образује се Стално радно тело Савета за научно- 
истраживачку делатност у Министарству одбране о 
финансирању кључних пројеката од значаја за одбра-
ну (у даљем тексту: Стално радно тело). 

2. Задатак Сталног радног тела је да разматра мо-
гућности обезбеђивања додатних извора финансира-
ња кључних пројеката од значаја за развој система 
одбране, које се односе на повећање сопствених при-
хода из војних научних установа, на преусмеравање 
дела других прихода остварених у Министарству од-
бране и Војсци Србије у корист научноистраживачке 
делатности, на донације и остале изворе. 

3. У Стално радно тело именују се: 
1) за председника – Александар Мишчевић, др-

жавни секретар у Министарству одбране; 
2) за секретара – пуковник др Обрад Чабаркапа 

из Управе за стратегијско планирање – Одељења за на-
учну и инвентивну делатност; 

3) за чланове: 
– Илија Пилиповић, помоћник министра одбране 

за материјалне ресурсе; 
– генерал-мајор проф. др Божидар Форца, начел-

ник Управе за планирање и развој Генералштаба Вој-
ске Србије; 

– др Александар Стојановић, начелник Управе за 
буџет и финансије; 

– академик пуковник Миодраг Чолић из Војноме-
дицинске академије; 

– пуковник проф. др Младен Пантић из Војнотех-
ничког института. 

4. За разматрање конкретних питања која се од-
носе на финансирање задатака научноистраживачке 
делатности у систему одбране, Стално радно тело 
може ангажовати и друге представнике ван свог са-
става. 

5. Стручну, административно-техничку и финан-
сијску подршку Сталном радном телу пружа Управа 
за стратегијско планирање Сектора за политику од-
бране. 

6. Стално радно тело је дужно да Савету за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране 
једном годишње подноси извештај о свом раду. 

7. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 142-3 
18. маја 2009. године 

Београд 
Председник 

Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 

др Зоран Јефтић, с. р. 
239. 

На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за 
научноистраживачку делатност у Министарству од-
бране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08) и 
члана 23. Пословника о раду Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране („Служ-
бени војни лист“, бр. 2/09), председник Савета за на-
учноистраживачку делатност у Министарству одбра-
не доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА 

ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ О РЕЦЕНЗИЈИ И 

РЕАЛИЗАЦИЈИ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. Образује се Стално радно тело Савета за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране 
о рецензији и реализацији кључних пројеката од зна-
чаја за одбрану (у даљем тексту: Стално радно тело). 
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2. Задатак Сталног радног тела је давање оцене и 
мишљења на предлоге кључних пројеката од значаја 
за одбрану, припремање стручних мишљења и струч-
них образложења у вези са рецензијом кључних про-
јеката од значаја за одбрану и анализирање и праће-
ње њихове реализације. 

За давање оцене и мишљења на предлог сваког по-
јединачног кључног пројекта од значаја за одбрану, 
Стално радно тело образује комисију од три члана из 
свог састава или ван њега. Комисија припрема струч-
но образложење у писаној форми о рецензији кон-
кретног пројекта и доставља Сталном радном телу у 
одређеном року. 

3. Општи критеријуми за оцену и мишљење пре-
дложених кључних научноистраживачких пројеката 
од значаја за одбрану су: 

1) научна оправданост предложених истраживања; 
2) научна заснованост предложених истраживања; 
3) применљивост резултата пројекта; 
4) ниво оригиналности истраживања; 
5) цена пројекта; 
6) компетентност истраживачког тима; 
7) компетентност руководиоца пројекта; 
8) опремљеност реализатора пројекта; 
9) ризик примене резултата пројекта. 
4. Рецензенти су анонимни. 
5. У Стално радно тело именују се: 
1) за председника – генерал-мајор проф. др Бо-

жидар Форца, начелник Управе за планирање и раз-
вој Генералштаба Војске Србије; 

2) за секретара – мајор Горан Секулић из Одеље-
ња за научну и инвентивну делатност; 

3) за чланове: 
– проф. др Милош Недељковић, представник Ми-

нистарства за науку и технолошки развој; 
– академик Љубисав Ракић, представник САНУ 

за област природно-математичких наука; 
– академик Петар Миљанић, представник САНУ 

за област техничко-технолошких наука; 
– доц. др Стевица Граовац, доцент Електротехни-

чког факултета у Београду, представник Конферен-
ције универзитета Србије; 

– пуковник др Душан Рајић, научни саветник у 
Војнотехничком институту; 

– академик пуковник Миодраг Чолић из Војноме-
дицинске академије; 

– пуковник доц. др Зоран Филиповић из Технич-
ког опитног центра; 

– генерал-потпуковник мр Милан Зарић из Инс-
титута за стратегијска истраживања; 

– проф. др Владимир Цветковић, декан Факулте-
та безбедности. 

6. За разматрање конкретних проблема у вези са 
рецензијом и реализацијом кључних пројеката од зна-
чаја за одбрану, Стално радно тело може ангажовати 
и друге представнике ван свог састава. 

7. Стручну, административно-техничку и финан-
сијску подршку Сталном радном телу пружа Управа 

за стратегијско планирање Сектора за политику од-
бране. 

8. Стално радно тело је дужно да Савету за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране јед-
ном годишње подноси извештај о свом раду. 

9. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 142-4 
18. маја 2009. године 

Београд 
Председник 

Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 

др Зоран Јефтић, с. р. 

240. 
На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за 

научноистраживачку делатност у Министарству од-
бране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08) и чла-
на 23. Пословника о раду Савета за научноистражи-
вачку делатност у Министарству одбране („Службе-
ни војни лист“, бр. 2/09), председник Савета за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА 
ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ О НОРМАТИВНО- 

-ПРАВНОМ УРЕЂЕЊУ ОБЛАСТИ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 

1. Образује се Стално радно тело Савета за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране о 
нормативно-правном уређењу области научноистра-
живачке делатности у систему одбране (у даљем тек-
сту: Стално радно тело). 

2. Задатак Сталног радног тела је да разматра пре-
длоге прописа којима се уређује област научноистра-
живачке делатности у систему одбране а после усва-
јања тих прописа анализира и прати њихову реализа-
цију. 

3. У Стално радно тело именују се: 
1) за председника – Игор Јовичић, државни се-

кретар у Министарству одбране; 
2) за секретара – Марина Дуњић, државни служ-

беник из Управе за стратегијско планирање – Одеље-
ња за научну и инвентивну делатност; 

3) за чланове: 
– проф. др Данило Баста, представник САНУ за 

област друштвено-хуманистичких наука; 
– пуковник Слободан Кисић из Правне управе; 
– пуковник доц. др Ненад Димитријевић из Војне 

академије; 
– генерал-потпуковник мр Милан Зарић из Инсти-

тута за стратегијска истраживања; 
– проф. др Драгољуб Вујић из Војнотехничког ин-

ститута; 
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– проф. др Мирјана Животић-Вановић из Војно-
медицинске академије; 

– Драгана Гаковић, државни службеник из Секто-
ра за материјалне ресурсе. 

4. За разматрање правних питања у области науч-
ноистраживачке делатности у систему одбране, Стал-
но радно тело може ангажовати и друге представнике 
ван свог састава. 

5. Стручну, административно-техничку и финан-
сијску подршку Сталном радном телу пружа Управа 
за стратегијско планирање Сектора за политику од-
бране. 

6. Стално радно тело је дужно да Савету за науч-
ноистраживачку делатност у Министарству одбране 
једном годишње подноси извештај о свом раду. 

7. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 142-5 
18. маја 2009. године 

Београд 
Председник 

Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 

др Зоран Јефтић, с. р. 

241. 
У К А З  број 1-20 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 12. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

вицеадмиралу 
ГРБАВАЦ Душана ЈОВАНУ. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

242. 
Н А Р Е Д Б А број 1-307 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  в о ј н у  
с л у ж б у  

у чину пешадијског потпоручника на одређено време 
професионални војник 
ЖИВКОВИЋ Ратомира СЛАЂАНА. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

243. 
Н А Р Е Д Б А број 1-239 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 
БАШКОТ Гојка БРАНИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

244. 
Н А Р Е Д Б А број 1-270 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
КРАЈИНОВИЋ Славка РОБЕРТУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

245. 
Н А Р Е Д Б А број 1-276 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику 
МИЛЕНКОВИЋ Момчила ЦВЕТКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

246. 
Н А Р Е Д Б А број 1-280 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском капетану 
ТАСИЋ Слободана ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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247. 
Н А Р Е Д Б А број 1-281 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
САВИЋ Милоша ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

248. 
Н А Р Е Д Б А број 1-282 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ШАРЕНАЦ Митра НЕБОЈШИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

249. 
Н А Р Е Д Б А број 1-283 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком заставнику прве класе 
АЛИМПИЋ Милоја ВЛАДАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

250. 
Н А Р Е Д Б А број 1-285 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ОЛУЈИЋ Илије ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

251. 
Н А Р Е Д Б А број 1-286 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
НЕГОВАНОВИЋ Предрага ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

252. 
Н А Р Е Д Б А број 1-287 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком заставнику 
ЂОРЂЕВ Тодора ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

253. 
Н А Р Е Д Б А број 1-288 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком пуковнику 
РАНЂЕЛОВИЋ Владислава СЛАВОЉУБУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

254. 
Н А Р Е Д Б А број 1-289 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
КАРАНОВИЋ Рајка МИЛЕТУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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255. 
Н А Р Е Д Б А број 1-290 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ПОПОВИЋ Милорада МИЛОМИРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

256. 
Н А Р Е Д Б А број 1-291 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ЧЕНГИЋ Анте ЈОСИПУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

257. 
Н А Р Е Д Б А број 1-292 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
ГОЈКОВИЋ Радивоја СНЕЖАНИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

258. 
Н А Р Е Д Б А број 1-308 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком потпуковнику 
АПОСТОЛОВИЋ Божидара САШИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

259. 
Н А Р Е Д Б А број 1-309 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику саобраћајне службе 
МИЉЕВИЋ Милана ЂУРИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

260. 
Н А Р Е Д Б А број 1-215 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 257. тачка 3. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01) и члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

о г л а ш а в а ј у  с е  н и ш т а в н и м 

1) Наредба министра одбране број 1-328 од 8. ју-
ла 2008. године, у делу који се односи на пријем у 
професионалну војну службу у чину санитетског по-
ручника – потпоручника у резерви ПАВЛОВИЋ Не-
нада ИВАНА; 

2) Наредба министра одбране број 1-683 од 29. 
децембра 2008. године, у делу који се односи на при-
јем у професионалну војну службу у чину санитетског 
потпоручника НИКОЛИЋ Милорада МАРИЈЕ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

261. 
Н А Р Е Д Б А број 1-293 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 257. тачка 3. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01) и члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

о г л а ш а в а  с е  н и ш т а в н о м 

Наредба министра одбране број 7-206 од 17. де-
цембра 2007. године, у делу који се односи на пријем 
у професионалну војну службу у чину потпоручника 
грађевинске службе – резервног потпоручника ПЕ-
ТРИЧЕВИЋ Предрага МИЛОША. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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262. 
Н А Р Е Д Б А број 505-1 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 10. ФЕБРУАРА 2009. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
РАШКОВИЋ Вукосава ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
СТЕВАНОВИЋ Винка САША. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БЛАГОЈЕВИЋ Борисава ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 
ВУКОВИЋ Павла АЉОША. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
МИЛИСАВЉЕВИЋ Вукосава ДЕЈАН. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2009. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
ПЕТРОВИЋ Величка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 

у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
РИСТИЋ Јована ГОРАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 

у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 
старији водник 
ОБРЕНОВИЋ Добривоја ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 

у чин поморског заставника 
старији водници прве класе: 
КУЗЕЉЕВИЋ Јована ВЛАДИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 
ТОМАШЕВИЋ Дана ЗОРАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
ЈАНКОВИЋ Добривоја ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе 
старији водник 
ЂОКИЋ Хранислава ИВАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
МИЛЕНОВИЋ Радивоја БОБАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
СТАНКОВИЋ Богољуба СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водник 
ЂОКИЋ Марка МОМЧИЛО. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
263. 

У вези са применом одредаба члана 40. ст. 3. и 4. 
и члана 41. став 2. тачка 2. Правилника о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 
2979-8 од 26. марта 2008. године и пов. број 2979-40 
од 14. маја 2008. године), Управа за кадрове Сектора 
за људске ресурсе Министарства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених одре-
даба Правилника о накнади путних и других трошко-
ва у Војсци Србије од 1. маја 2009. године износи 
45.304,00 динара. 

Број 3861-1 
27. маја 2009. године 

Београд 
264. 

У вези са применом одредбе члана 5. Уредбе о 
остваривању права на једнократну новчану помоћ, 
оспособљавању брачног друга и о накнади за школо-
вање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, бр. 69/99 
и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05), члана 6. Уредбе о 
начину и условима остваривања права на пензијско и 
инвалидско осигурање и на накнаду због престанка 
запослења брачног друга професионалног официра, од-
носно професионалног подофицира („Службени лист 
СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05 и 
37/05) и члана 7. Правилника о условима и начину сти-
пендирања студената и ученика за потребе Војске 
Србије и о новчаној помоћи за настављање школова-
ња („Службени војни лист“, бр. 19/00, 29/04 и 32/06), 
Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Мини-
старства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених прописа 
од 1. маја 2009. године износи 29.981,00 динара (нето 
износ). 

Број 3861-2 
27. маја 2009. године 

Београд 
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